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                    Zpravodaj ECČB duben 2022 

Konference VÝ:KON 

V rámci 29. ročníku vý-

stavy HOBBY, která se 

koná na českobudějovic-

kém Výstavišti ve dnech 

11. – 15. května, se jako 

součást paralelní výstavy 

URBATECH uskuteční 2. ročník konference 

VÝ:KON určené pro samosprávu, s tematickým 

zaměřením na úsporu energií a dopravní in-

frastrukturu, na které bude mít ECČB svoji pre-

zentaci. Cílovými účastníky konference jsou sta-

rostové a zástupci veřejné správy z obcí do 5 000 

obyvatel. Vstup je zdarma, ale je nutné se pře-

dem zaregistrovat přes formulář na adrese 

www.urbatech.cz Parkování v rámci konference 

je zajištěno uvnitř areálu. 

 

Více informací naleznete na této adrese: 

https://eccb.info/akce/vykon-leskon 

Poradenství ECČB na výstavě 

HOBBY 

Na výstavě HOBBY České Budějovice, která se 

uskuteční 11. – 15. května, bude umístěn infor-

mační stánek Energy Centre, ve kterém budou 

k dispozici naši odborníci, kteří nejen poskytnou 

návštěvníkům veletrhu veškeré informace o čin-

nostech ECČB, ale též nabídnou informační bro-

žury a letáky a přítomen bude i energetický po-

radce, který návštěvníkům poskytne bezplatné a 

nezávislé konzultace z oblasti úspor energií, vy-

tápění, možnosti změny dodavatele elektřiny 

a plynu, 

rekon-

strukce 

a stavby 

domů, 

nízko-

energe-

tického 

stavění, 

pasivních domů, obnovitelných zdrojů energie, 

dotací, atd. Poradenství bude poskytováno bez-

platně a nezávisle. 

Energie ve změně klimatu pro 

hornorakouské a jihočeské školy 

Tento projekt ECČB přinese žákům informace 

o důsledcích změny klimatu a také tipy, jak ji lze 

zpomalit a přizpůsobit se jí (vše ve formě názorné 

a hravé interaktivní pre-

zentace). Nabízíme ji-

hočeským základním 

školám workshop, při 

kterém proběhne tvorba 

vzorového adaptačního 

opatření a děti budou 

mít možnost navázat 

kontakty s vrstevníky 

z rakouské školy, která se workshopu zúčastní, a 

to buď osobně, nebo online. 

Projekt KPF/01/240 je spolufinancován z pro-

středků Evropské unie, konkrétně z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a to prostřed-

nictvím FMP v rámci programu INTERREG V-A 

Rakousko – Česká republika. 

https://eccb.info/pro-skoly/workshopy 
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https://eccb.info/pro-skoly/workshopy/
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Bambifest 2022 

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského 

kraje z.s. společně s ECČB zve děti, rodiče, pra-

rodiče,  oddíly, organizace dětí a mládeže, školy, 

školní družiny a další organizace pracující 

s dětmi a mládeží  na 22. ročník akce BAMBI-

FEST v Českých Budějovicích, přehlídku činností 

dětských spolků a organizací pracujících s dětmi 

a mládeží. 

 

BAMBIFEST se bude konat  u Sportovní haly v 

Českých Budějovicích v pátek od 13:00 do 18:00 

hodin a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin. ECČB 

se akce zúčastní po oba dva dny a bude prezen-

tovat ekologické dopravní prostředky. Všichni 

jsou srdečně zváni, aby si vyzkoušeli jízdu na 

elektrokoloběžce, koloběžce atd. Červený stánek 

Energy Centre České Budějovice, z.s. najdete 

před hlavním vchodem sportovní haly. Vstupné je 

zdarma. 

Komunitní energetika, energetická 

chudoba 

Jde o třetí z cyklu čtveřice seminářů pro zástupce 

MAS, starosty a další zainteresované zájemce 

zaměřené na problematiku komunitní energetiky, 

které připravilo Krajské sdružení MAS Jihočes-

kého kraje ve spolupráci s Callou - Sdružením 

pro záchranu prostředí. Akce je pořádána v rámci 

přeshraničního projektu „Energie pro obce – ře-

šení pro budoucnost“ (podpořeno z programu 

FMP, Interreg Rakousko – Česká republika) 

a projektu „Energetická společenství ve využí-

vání obnovitelných energetických zdrojů“ (podpo-

řeného Německou spolkovou nadací pro životní 

prostředí DBU). 

 

V rámci tohoto setkání bude pozornost věnována 

hlavně tématu jak vytvořiti komunitu, jak to celé 

dobře komunikovat, ale i tomu, kdo a proč je 

ohrožen sociální chudobou a co se s tím dá dělat.  

Uslyšíte Romana Matouška z Agentury pro soci-

ální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, 

Tomáše Jagoše z Hnutí DUHA a další. Program 

bude upřesněn. 

Kdy: ve čtvrtek 19. května 

Kde: JVTP, Lipová 9, České Budějovice  

nebo on line (link bude poslán přihlášeným) 

Na seminář se můžete přihlašovat zde: 

https://forms.gle/CKWEMfpXiC2oGzUh6 

http://www.eccb.cz/
https://forms.gle/CKWEMfpXiC2oGzUh6


VÝ:KON
11. 5. 2022, 9:00 - 16:30

LES:KON
12. 5. 2022, 9:00 - 16:00

Národní pavilon Z
Výstaviště České Budějovice

www.vcb.cz
www.urbatech.cz

tel.: 771 234 310
e-mail: info@urbatech.cz

více informací po načtení QR kódu
nebo na www.urbatech.cz

VÝ:KON
2. ročník / 11. 5. 2022
konference pro samosprávu  
s tematickým zaměřením  
na úsporu energií a dopravní  
infrastrukturu 

LES:KON
1. ročník / 12. 5. 2022
konference pro soukromé  
vlastníky lesů a obce;  
o možnostech, plánech
a výhledech podpor pro lesy
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Součástí konferencí bude prostor pro řešení ukrajinské krize a přílivu uprchlíků.

Ke vstupu je nezbytná registrace. 
Registrační formulář najdete na www.urbatech.cz.

Po odeslání registračního formuláře bude vygenerován požadovaný počet vstupenek a odeslán na kontaktní 
e-mail uvedený ve formuláři. 

Vstupenka na konferenci opravňuje účastníka k vjezdu do areálu a bezplatnému parkování v průběhu konference  
(8:30 – 18:00)  a rovněž k návštěvě výstav HOBBY a URBATECH v den konání konference.

VSTUPZDARMA



program konference VÝ:KON
čas název přednášející instituce
9:00 - 9:20 registrace účastníků   
9:20 - 9:40 zahájení + představení sponzorů   
1. BLOK Úspory energie
9:40 - 10:00 Úsporná opatření na veřejných budovách Mgr. Ivana Hlinková ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.
10:05 - 10:45 Národní rozvojová banka - financování a poradenství v úsporách energie - 

komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů
Dr. Čestmír Hrdinka, koordinátor programu 
ELENA, Ing. Václav Trnka, ředitel pobočky 
NRB Plzeň

Národní rozvojová banka, a.s. 

10:50 - 11:10 Problematika financování energetických úspor z dotačních programů. Mgr. Filip Drnec, Executive Director 
ACCESS EU s.r.o.

ACCESS EU s.r.o.

11:15 - 11:55 Energetika jako zdroj úspor a příjmů pro obce Ing. František Žák, Ph.D. PHOTOMATE s.r.o.
11:55 - 12:55 přestávka
2. BLOK Dopravní infrastruktura - Komunikace a mosty
12:55 - 13:25 Plán údržby a obnovy pozemních stavebních objektů doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
13:30 - 14:00 Prohlídky a jejich pasportizace Petr Neuvirt VIAKONTROL, spol. s r.o.
14:05 - 14:35 Správa dat a jejich užívání, pasportizace technické infrastruktury Ing. Zbyněk Kugler GRID, a.s.
14:40 - 15:10 Systém hospodaření s mosty Ing. Václav Hvízdal PONTEX, spol. s r.o.
15:15 - 15:45 Systém hospodaření s vozovkou Petr Neuvirt VIAKONTROL, spol. s r.o.
15:50 - 16:20 Technologie údržby vozovek Milan Beck, DiS ESLAB, spol. s r.o.

program konference LES:KON
čas název přednášející instituce 
9:00 - 9:20 registrace účastníků   
9:20 - 9:40 zahájení + představení sponzorů   
9:45 - 10:25 Kůrovcová kalamita - možnosti řešení doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 Obnova lesa po kůrovcové kalamitě Ing. Jan Leugner, PhD. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
10:30 - 11:10 Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – legislativa,  

trh se dřívím, přístup k podporám, sdružování
Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních 

lesů v ČR (zkr. SVOL)
 Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – povinnosti  

vlastníka lesa, praktické zkušenosti, způsoby obnovy a péče o les
Ing. Tomáš Dohnanský Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních 

lesů v ČR (zkr. SVOL)
11:15 - 11:45 Možnosti, plány a výhled finančních podpor pro lesnictví / Green Deal a jeho 

dopad na lesnictví
Mgr. Patrik Mlynář Ministerstvo zemědělství

11:45 - 12:45 přestávka   
12:45 - 13:05 Přehled aktuálních podpor pro lesnictví a praktické rady pro jejich čerpání David Černý,DiS., Bc. Jan Pátek, DiS. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
13:10 - 13:50 Problémy drobných vlastníků - praktická stránka Ing. Pohan Jiří Česká komora odborných lesních hospodářů, z.s.
13:55 - 14:35 Doporučení pro zdravý les Ing. Petr Pumpr Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
15:25 - 16:05 Projekt NEKRM BROUKA a nejčastější dotazy ke kůrovci Ing. Jan Příhoda Lesnicko-dřevařská komora České republiky
15:25 - 16:05 Přesah lesnictví do dalších oblastí Ing. Jan Václavík Lesnicko-dřevařská komora České republiky

LABES
partneři ostatní / přednášející

VIAKONTROL
spol. s r.o.

11-15/5/2022

nová výstava URBATECH
pro samosprávu a soukromé  
vlastníky lesů, i širokou veřejnost

paralelně s výstavou HOBBY

• komunální technika
• lesní technika
• odpadové hospodářství
• infrastruktura
• energeticky úsporné technologie

hlavní partner partneři ostatní / přednášející


